
Hundratals rabatter
– så här kommer du åt dom!

Så snart du, som medlem i  
SPF Seniorerna, registrerat dig 
för ett kostnadsfritt medlem-
skap i Smart Senior kan du ta 
del av alla rabatter.

I samband med att du registre-
rar dig får du ett användarnamn  
och lösenordet väljer du själv. 

En av våra mest populära  
rabatter är den hos Synoptik  
– du får 25% rabatt på glasen, 
läs mer om det och flera andra 
rabatter i denna folder.

Om du har frågor är du alltid välkommen att kontak-
ta vår personliga medlemsservice. Du når oss enklast 
via mail info@smartsenior.se och det går även att ringa 
oss på telefon 08-410 426 10. Vi hjälper till med alla  
typer av frågor kring ditt medlemskap. Du kan även få 
hjälp med att ta del av ett erbjudande, t ex byte till ett  
Tele2-abonnemang.

Personlig medlemsservice

smartsenior.se fungerar utmärkt, oavsett vilken enhet du 
använder dig av – stationär dator, laptop, surfplatta eller 
smartphone. För att logga in använder du samma inlogg-
ningsuppgifter för såväl smartsenior.se som i appen.

Webben – smartsenior.se

Varje vecka skickar vi nyhetsbrev med information om nya 
och befintliga rabatter. Med bara ett klick kan du enkelt ta del 
av ett erbjudande som du är intresserad av.

Nyhetsbrev via e-post

Du har ditt digitala personliga Smart Seniorkort 
under ”Min sida” på smartsenior.se. Du har det 
även i Smart Seniorappen. 

Visa upp kortet när du t ex köper nya glasögon 
hos Synpotik.

Personligt Smart Seniorkort

I vår app hittar du snabbt alla aktuella rabatter. Här finns 
även ditt personliga medlemskort. Andra smarta lösning-
ar i vår app är att du här kan lägga till dina favoriter, söka 
fritt bland alla erbjudanden m m. Självklart är appen kost-
nadsfri att ladda ner och fungerar såväl för Android- som  
iPhone-telefoner.

Appen – för både Andriod och IOS

www.smartsenior.se
info@smartsenior.se | 08-410 426 10

Gilla oss gärna i sociala medier!

mathias_lang
Anteckning
Fungerar utmärkt?smartsenior.se här hittar du alla aktuella rabatter
.. 
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Anteckning

mathias_lang
Anteckning
I appen hittar du alla rabatter, du kan bland annat enkelt hitta rabatter i din närhet. 



Du får 25% rabatt på alla glas när du köper ett par nya glasögon hos 
Synoptik. Du har även 15% rabatt på linsprenumerationer. 

Du får 5% rabatt på alla vitvaror hos Elgiganten – både online och i 
butik. Rabatten gäller även på redan nedsatta varor. 

Du får rabatt på resor med Apollo. 

Du får 20% rabatt på abonnemang hos Tele2 – gäller såväl nya  
kunder till Tele2 som befintliga.

För att teckna detta abonnemang gå in på smartsenior.se/tele2  
eller kontakta Smart Seniors medlemsservice. Denna rabatt gäller 
dig som är 60+. 

Du får rabatt på kontrollbesiktningen och E-diagnos hos Bilprov-
ningen.

Du får 20% rabatt på alla årsmedlemskap hos Medley. Visa upp 
ditt Smart Seniorkort i träningscentrets reception för att ta del av 
rabatten.

Upp till 700 kr rabatt eller 5% rabatt på alla resor med Scandorama. 

Logga in på smartsenior.se/scandorama för att del av rabattkoden. 
Bokning görs online eller direkt via Scandorama.

Du får 10% rabatt på alla Scandic hotell i Norden. Fri av- och om-
bokning fram till kl 18.00 ankomstdagen. God frukostbuffé ingår 
självklart också!

Du får tillgång till exklusiva medlemsresor för Smart Senior. Vi  
arrangerar, tillsammans med utvalda partners, resor till mängder 
av platser i världen. Både kortare resor och längre s k longstay.

Du hittar alla medlemsresor på smartsenior.se/medlemsresor

Du får 10% rabatt på alla bussresor med FlixBus. Gäller för både  
in- och utrikes resor.

Du hittar alla aktuella rabatter på www.smartsenior.seV
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Här är ett urval av alla de 300 rabatter du får via Smart Senior

mathias_lang
Anteckning
Generellt för alla rabatter; 

Tag bort "Du får" ... blir lite tjatigt?

mathias_lang
Anteckning
Du hittar alla aktuella rabatter och fullständiga villkor på www.smartsenior.se




